Nieuwsbrief nummer 17 • 1 juni 2017

Agenda
1 juni
2 juni
3 juni t/m 11 juni
13 juni
15 juni
18 juni

Bas Gans voor 1-2 E
Slotavond Avond4Daagse
Pinkstervakantie
Cirkelorkest doet auditie in Utrecht
Groep 8 naar het veen
Start toetsweken, houd rekening met afspraken

Cirkelkinderen voor Ninos de Guatemala, wat een succes!
Wat een geweldige dag was het. Prachtig weer, gezellige kinderen, leuke workshops, enthousiaste ouders en
leerkrachten, hardwerkende vrijwilligers van Stichting Ninos de Guatemala en een bevlogen veilingmeester. Wij
willen iedereen die meegewerkt heeft hartelijk bedanken. De commissie die al bijna een jaar bezig is om het
project tot een succes te maken: Top! Ook een bedankje naar de bedrijven die ons gesponsord hebben met
producten en/of veilingartikelen. Maar bovenal gaat onze waardering uit naar onze Cirkelkinderen. Door hun
betrokkenheid bij het project en tomeloze inzet, overtreft de opbrengst alle verwachtingen. De kinderen in
Guatemala worden echt geweldig geholpen. De teller staat op dit moment op ruim € 22.000,--, maar daar lijkt
nog wel wat bij te komen. Wij houden u op de hoogte.
Van Mireille van de Stichting Ninos kregen wij deze eerste reactie: “Op deze heerlijke zonnige vrijdag ben ik nog
steeds aan het nagenieten van afgelopen woensdag. Wat een fantastische dag is het geweest en wat een
geweldig bedrag hebben jullie met elkaar opgehaald. Een beetje overweldigend gewoon. Van de eerste afspraak
die we samen hebben gehad tot aan de slotdag afgelopen woensdag, alles zat goed in elkaar, de sfeer is super
geweest en als klap op de vuurpijl, ook nog zo'n ontzettend mooi bedrag. Zoals we in Guatemala zouden zeggen:
“mil gracias!” Ontzettend bedankt!”
Op onze website zijn weer prachtige foto’s van deze dag te vinden en te downloaden. Op RTVAmstelveen is een
korte impressie te zien. Deze begint op 12.02 minuten:
https://rtva.nl/2017/05/rtva-nieuws-weekoverzicht-vrijdag-26-mei/
Op het hoofdgebouw staan en liggen in de hal nog individuele werkjes van de kinderen. Tot de Pinkstervakantie
op te halen voor € 1,--.

Foto’s website
Wilt u nog foto’s van “oudere” activiteiten van onze website halen, dan moet u dit z.s.m. doen. Binnenkort halen
wij namelijk een aantal albums offline.

De Cirkel genomineerd
Enkele weken geleden kregen wij te horen, dat wij genomineerd waren voor “Cultuurschool van Noord-Holland”.
Wij hebben de beste 21 gehaald, maar zijn niet doorgedrongen tot de top 3. Toch eervol dat wij door externe
organisaties (CMK en MDA) werden voorgedragen!
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De Cirkel geselecteerd: “Cirkel goes concert!”
Ons uit het kerstorkest en blazersklas samengesteld Cirkelorkest is uitgenodigd om 13 juni naar Tivoli Vredenburg
in Utrecht te komen. Wij zijn uit veel inzendingen geselecteerd om mee te doen aan de auditie voor deelname
aan de televisieshows, met een kans om met Kerst in Ahoy te spelen. Onder begeleiding van André Vulperhorst
gaat ons orkest zich voorbereiden op de auditie. André repeteert 3 keer onder schooltijd met de groep. Voor
deze speciale gelegenheid krijgt het stuk de titel ‘Cirkel goes concert’. Wij zorgen voor genoeg begeleiding,
treinkaartjes krijgen we van de organisatie. Voor het overige vervoer moeten de kinderen wel een eigen ov-kaart
meenemen. Ons ingezonden filmpje van de blazersklas is te zien op de site van ‘Meer muziek in de klas’. U kunt
daar ook meer informatie vinden over de wedstrijd.

Aanmelden jongere broertjes en zusjes
In verband met de sterke aanwas en de wachtlijst die wij helaas moeten hanteren, is het verstandig ruim op tijd
jongere broertjes en zusjes aan te melden op school. Bij Cora Bakker kunt u een aanmeldingsformulier ophalen.

Nieuws van samenwerkende partners
Pinkstervakantie in De Meent
Het is al bijna weer Pinkstervakantie. Hopelijk blijft het weer nog een tijdje mooi, zodat je fijn naar buiten kunt.
In de Meent hebben we weer een aantal activiteiten georganiseerd, die zowel met mooi als slecht weer de
moeite waard zijn. Deze keer hebben we een speurspel en kunnen er broodjes worden gebakken; natuurlijk is er
ook weer een sportinstuif. Je kunt je al snel inschrijven, want voor de donderdag is het aantal plaatsen beperkt.
Op dinsdag, woensdag en donderdag is iedereen van harte welkom. We hopen dat er veel kinderen komen!

Het programma
Dinsdag 6 juni: Speurspel
We gaan een vrolijke, spannende speurtocht houden in De Meent. Reken op grappige opdrachten, moeilijke
(nou ja…) vragen en behoorlijk veel zoekwerk. Iedereen mag komen! (Hoe meer hoe liever)
Wat kost het: € 1,-

Leeftijd: 6 – 12 jaar
Tijd: 10.00u. – 12.00u.
Woensdag 7 juni: Sportinstuif
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En middagje lekker bewegen in de Sporthal van de Meent. Onbeperkt aantal kinderen
Wat kost het: € 3,- (met strippenkaart €2,50, met sport en cultuurabonnement gratis)
Leeftijd: 4 – 12 jaar
Tijd: 13.30u. – 15.30u.

Donderdag 8 juni: Warme broodjes bakken
We gaan allerlei verschillende broodjes bakken, die je natuurlijk eerst zelf moet hebben gemengd en gekneed.
Daarna gaan we ze opeten, met iets lekkers erop.
Wat kost het: € 3,Leeftijd: 6 – 12 jaar
Tijd: 10.00u. – 12.00u.

Gemeente Amstelveen
Samen kunst creëren op het Stadsplein op 17 juni 2017
Kunstenares Stephanie Rhode. “Op het Stadsplein leggen we de vorm van zeven huizen die met elkaar een
labyrint vormen. Hier kunnen voorbijgangers doorheen lopen. Bloemen en planten geven een kleurrijk patroon
aan het labyrint. Centraal staat een huis dat gevuld wordt met rozenblaadjes. Daarnaast creëren we een
lichtpatroon dat de duur van stedenbanden weerspiegelt. Het idee achter het labyrint is om samen de weg te
maken, ervaringen, cultuur en plezier met elkaar te delen en daarmee elkaar beter te begrijpen.”
Op zaterdag 17 juni vindt op het Stadsplein een uniek evenement plaats. Onder leiding van kunstenares
Stephanie Rhode kan jong en oud meewerken aan een tijdelijk kunstwerk. Met het kunstwerk viert Amstelveen
de jubilea van de stedenbanden met Berlijn Tempelhof-Schöneberg (Duitsland) en Villa El Salvador (Peru).
Meedoen?
Zin om Stephanie te helpen? Er zijn tal van activiteiten: opbouwen van het kunstwerk, uitleg geven aan
voorbijgangers, opbouwen lichtceremonie in de avond en afbouwen op zondagochtend. Iedereen kan meedoen.
Meld u aan via labyrint@amstelveen.nl. www.mensenmakenamstelveen.nl Informatie over de kunstenares vindt
u op: www.stephanierhode.nl
Met Mensen maken Amstelveen willen we een beweging op gang krijgen die laat zien hoe we met
elkaar – vanuit ons eigen denken, doen en zijn – een bijdrage leveren aan onze stad.
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